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HOŁD DLA INKI

Zachowała się jak trzeba

..

Nasza drużyna harcerska im. Danuty Siedzikówny ,,Inki" i zuchy
,,Leśne Skrzaty’’ pod opieką pani Rity Sadowskiej i naszych
rodziców uczestniczyła we mszy św. w kościele pw. Świętej
Rodziny w intencji zamordowanych żołnierzy podziemia. Dnia 28
sierpnia 1946 roku komunistyczni kaci wykonali wyrok na 17-
letniej sanitariuszce Danucie Siedzikównej ,,Ince’’. Wraz z nią
został zamordowany Feliks Selmanowicz ps. ,,Zagończyk’’. Przy
pomniku ,,Inki’’ delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.
Odśpiewano Hymn Narodowy. Nasza drużyna harcerska czynnie
uczestniczyła w tych uroczystościach. Jesteśmy dumni, że
możemy nosić imię ,,Inki’’ – bohaterki, choć bardzo młoda,
wiedziała jak ma się zachować.
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Zimorodek Superszybki pociąg

BIOMIMETYKA - WIECIE CO TO?

Obserwacja świata zwierząt i roślin od lat przynosi
ludzkości niesamowite efekty. Można zdziwić się na
wieść o tym, jak wiele powszechnych rozwiązań
zawdzięczamy temu naśladownictwu, czyli
biomimetyce. Inżynieria od dawna w swoich
wynalazkach wykorzystuje to, co podpatrzyła w
przyrodzie.
Któż z nas nie ma choć jednej rzeczy zapinanej na
rzepy? Nie zapinalibyśmy butów  i kurtek na rzepy,
gdyby nie wycieczka pewnego szwajcarskiego
inżyniera i jego psa w latach 40 ubiegłego wieku. Gdy
George de Mestral wrócił ze spaceru po Alpach
zauważył, że do jego ubrań i do sierści psa bardzo
mocno przyczepiło się kilka rzepów, czyli owoców
łopianu. Postanowił przyjrzeć się z bliska ich budowie i
odkrył, że rzepy mają w sobie pełno mikroskopijnych
haczyków. Zafascynowany budową rośliny, Mestral
postanowił odtworzyć ten system. Stworzył dwie
strony materiału: na jednej znajdowały się malutkie
haczyki, a na drugiej małe pętelki. Początkowo nie
zgadzał się jednak ich rozmiar i zamek nie chciał się
zamykać. Projekt dopracowano dopiero w 1955 roku.
Rzepy w kombinezonach astronautów wykorzystywała
m.in. NASA.

Innym przykładem jest japoński Shinkansen Bullet
Train (ang. pociąg-pocisk), który słynie z ogromnych
prędkości. Pociąg rozpędzał się nawet do 300
kilometrów na godzinę, ale problemem była tu
głośność. Za hałas odpowiadało między innymi
ciśnienie, które tworzyło się przed pociągiem. Gdy
Shinkansen wyjeżdżał z tunelu, miał się rozlegać
głośny huk. Problem postanowił rozwiązać inżynier Eiji
Nakatsu, którego pasją jest obserwowanie ptaków. Z
pomocą przyszły mu zimorodki. Zimorodki nurkują
niemal bez problemów, a przecież opór powietrza i
wody znacząco się od siebie różnią. Wszystko za
sprawą ich dzioba: jest opływowy,a jego średnica
stopniowo zwiększa się od czubka w stronę głowy.
Znacząco zmniejsza to uderzenie podczas
nurkowania. Dziób nie „popycha” wody, bo ta raczej go
opływa.Inżynierowie postanowili odwzorować długi
dziób zimorodka w konstrukcji pociągów. Pociąg, jak
nurkujący zimorodek, gładko przechodzi od niskiego
oporu powietrza na wolnej przestrzeni do większego
oporu w tunelu. Warto więc czasami odejść od
komputera, wybrać się na wycieczkę i poobserwować
otaczającą nas przyrodę. Może kiedyś też coś
odkryjemy?

Franciszek

W dniach od 14 do 15 września bieżącego roku odbył
się pokaz FESTIWALU TEATRÓW ŚWIATŁA. Dzięki
Pilskiemu Regionalnemu Centrum Kultury mogliśmy
obejrzeć przedstawienie pt. PLAC ANIOŁÓW w
wykonaniu francuskiego teatru GRATTE CIEL na Placu
Staszica. Przedstawienie było wykonane na różnych
wysokościach, przez co było to jeszcze bardziej
ekscytujące.

Aktorzy nosili białe, usztywnione suknie z parą
skrzydeł, wykonanych z gęsich piór. Ponadto użyli
ogromnego balonu w kształcie anioła. Pod koniec
przedstawienia zostały wystrzelone pióra, dzięki
czemu ludzie mogli je pozbierać. Jeżeli ktoś uzbierał
worek lub siatkę pierza, mógł to zamienić na
poduszkę. Przedstawienie prezentowało ogromną
liczbę najróżniejszych kolorów świateł oraz dużą
grupę aktorów. To było fascynujące!

Marcin
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Mój Nauczycielu
Dla Was, drodzy Nauczyciele

Nauczyciele i wychowawcy.
Pani magister, pani profesor,
dziś jest wasze święto.
Uczeń każdy o tym pamięta.

Ty nauczyłeś mnie liczyć, pisać 
i czytać,
zrobiłeś to dokładnie.
Ukształtowałeś moją osobę
i radzę sobie w tym dość sprawnie.

Nauczycielu mój drogi,
Mój mistrzu, pomyśl o swym
uczniu.

Pamiętasz jak ty byłeś młody.
Mógłbyś nieraz dać mu trochę
swobody.

To nie znaczy, że nie chcemy się
uczyć.
Zdobywamy wiedzę bardzo
chętnie,
ale dlaczego tyle sprawdzianów,
kartkówek
od poniedziałku do piątku
codziennie.

Każdy wie, że chcecie dla nas jak
najlepiej.

My nie unikamy nauki.

I dlatego przy waszym święcie.
Chylimy czoła przed wami
i ze szczerym uśmiechem
mówimy:
Dziękujemy, że jesteście z nami.

Szymon

.
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Święto jabłka 
w naszej szkole

Przyszło więc
nam, pilanom
opiekować się
grobami
Powstańców .

Chwała
Powstańcom

.

.

Dekoracje wykonane przez
dzieci

     Czy warto jeść jabłka? Myślimy, że tak. Świadczy o tym Światowy
Dzień Jabłka obchodzony w naszej szkole pod hasłem Jabłkowe
Love.
     Z tej okazji w naszej szkole przebieramy się w kolory jabłek
(czerwony, zielony i żółty). Uczniowie ubrani w te kolory mają
zapewnione zwolnienie z niezapowiedzianych kartkówek i
odpowiedzi ustnych. Ponadto każdy uczeń, który przyszedł ubrany 
w te kolory, dostał kawałek jabłka do zjedzenia. Zapytaliśmy
uczniów, co sądzą o Światowym Dniu Jabłkowe Love. Zgodnie
odpowiedzieli, że jabłka są smaczne i zdrowe, więc warto je jeść
 na co dzień.
- To święto na stałe zagościło w naszej szkole. Uczniowie angażują
się w nasz „zdrowy” projekt, propagujący jedzenie pysznych
surowych owoców. Dzięki kolorowym plakatom przekazują wiedzę
na temat jabłek. Szkoła tego dnia wygląda ślicznie, a uczniowie
chętnie przebierają się, by skorzystać z okazji i odmówić pisania
kartkówek – skomentowała koordynatorka przedsięwzięcia pani
Małgorzata Nowojska.
     Akcja ta pokazała uczniom szkoły jak ważne i zdrowe jest
jedzenie jabłek. Te regionalne owoce są jesienią łatwo dostępne
i są w przystępnych cenach. Zdrowie to ważna sprawa i tak niewiele
potrzeba, by o nie zadbać.

Jan Wernerowski, Wiktor Kokoszyński

.

Grupa uczniów z Klubu Młodego
Patrioty wraz z klasą VI a odwie-
dziła zabytkowy cmentarz przy al.
Wojska Polskiego. Chyba mało kto
wie, że znajduje się tam grób
Powstańca Śląskiego – Leona
Łaszewskiego. Walczył on o zje-
dnoczenie Śląska z odradzającą
się Polską, tak jak Nasi Powstańcy 
o przyłączenie Wielkopolski do II
Rzeczypospolitej.

.

.

.

M.F.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 63 10/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Głos Siódemki

Wspomnienia z gór
Pocztówka

Moje Tatry,
ujrzałem was 
po raz pierwszy 
tego lata.
Dla mnie to bardzo duże
przeżycie.
Jesteście ogromne,
wysokie sięgające nieba.

Ja, mały człowiek, stoję
i zadzieram głowę.
Podziwiam, rozważam
Raduję się. 

Widzę postać rycerza
śpiącego,
który pilnuje górali 
i turysty odwiedzającego.
Widzę krzyż - 
znak nadziei.

Wjazd kolejką na
Gubałówkę,
tu wita nas urocza
przyroda.
Widoki dolin, piękna
panorama. 

Chcesz dotknąć, 
zatrzymać na zawsze.

Wspominam was góry
codziennie,
chcę, by marzenie moje 
się spełniło:
Wrócić do was znowu,
wracać co roku,
bo chociaż jesteście
takie wielkie, 
jest tu cicho i miło.

Szymon

Szymon
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PASJA WERONIKI
Weronika Luc to uczennica klasy 8c. Oprócz nauki 
w jej życiu jest coś bardzo ważnego – pasja! Kiedy
rozmowa dotyczy jej hobby, może mówić bez końca!

Małgosia: Cześć, czy mogę zadać Ci kilka pytań?
Weronika: Cześć, oczywiście!

Miłość do koni? Skąd wzięła się u Ciebie ta pasja?
Od najmłodszych lat siedziałam na koniu, zbierałam
zabawkowe konie. Gdy miałam 12 lat rodzice zapisali
mnie na pierwszą lekcję nauki jazdy konnej.

Czy to oznacza, że rodzice Cię wspierają, pomagają
rozwijać Twoje zainteresowania?
Tak, oczywiście. Wszyscy z rodziny wiedzą, że na
urodziny lub inne okazje chętnie przyjmuję nowy
element z profesjonalnego ubioru jeździeckiego.

Wiem, że miałaś przerażające doświadczenia z
koniem. W oczach Twoich rodziców widać strach, gdy
wsiadasz na konia? Czy czasami strach ogarnia także
Ciebie?

Nie. Moja mama martwi się o mnie, bo kilka razy
spadłam z konia podczas jazdy. Jeździectwo to
niebezpieczny sport. Za każdym razem wsiadam
świadomie na swojego wierzchowca.

Czy wiążesz przyszłość ze stajnią i swoim ulubionym
koniem?
Tak. W przyszłości chciałabym mieć swojego konia i
startować w różnych konkursach. Obecnie jeżdżę na
różnych wierzchowcach, więc trudno mi wybrać
ulubionego.

Czy jazda konna w pewnym sensie jest dla Ciebie
odskocznią od szkoły i ciągłej nauki?
Tak, jak najbardziej. Praca z żywym zwierzęciem jest
dla mnie relaksem, a zarazem ogromnym wysiłkiem
fizycznym.

Dziękuję Ci za udzielenie mi wywiadu, życzę Ci
dalszych sukcesów w jeździectwie.
Bardzo dziękuję za miłą rozmowę.

Wywiad przeprowadziła Małgorzata Rogowska

Szkoła oczami uczniów

   Reforma szkolnictwa wpłynęła negatywnie na wielu
uczniów ostatnich klas. Uczniowie gimnazjum mają
tyle samo godzin nauki (34 godz. tygodniowo), co
ostatnie klasy szkoły podstawowej. Są jednak 
w lepszej sytuacji, ponieważ na opanowanie tego
samego materiału mają znacznie więcej czasu. 
Z tego powodu ósmoklasiści zmuszeni są do
intensywnej pracy w szkole i w domu.
  Zauważamy jeszcze jeden problem, którego nie
należy bagatelizować. Są to bardzo ciężkie plecaki,
które zbyt mocno obciążają nasz kręgosłup.
Oczywistym rozwiązaniem byłoby zostawienie
książek w szafkach szkolnych, jednak jest to
niemożliwe ze względu na częste kartkówki, zadania
domowe oraz sprawdziany. Wiedzę musimy
opanować z zeszytów i książek. W jeszcze gorszej
sytuacji jest młodzież ucząca się w klasie o profilu
sportowym, ponieważ w krótkim czasie musieli
nauczyć się łączyć sport, naukę, zainteresowania 
i wypoczynek, który jest tak ważny dla zdrowia.
   Aby dostać się do wymarzonej szkoły i klasy,
musimy mieć bardzo dobre świadectwo i jeszcze

napisać egzaminy końcowe. Z tego powodu wiele
osób, które słabiej radzą sobie w szkole, może nie
mieć żadnych możliwości wyboru.
  Naszym zdaniem ta reforma powinna zostać bardziej
przemyślana i wprowadzana małymi krokami. Jest to
opinia rodziców, których dzieci uczą się w klasie
ósmej.
- Uważam, że pomysł zlikwidowania gimnazjów był
dobry, lecz wprowadzony w zbyt szybki i zły sposób.
Dzieci mają ogromną ilość podstawy programowej,
która musi zostać zrealizowana i przez to mają bardzo
mało wolnego czasu – powiedziała pani Magdalena,
mama ósmoklasistki.
Kolejnym rodzicem, który zdecydował się zabrać głos
w tej sprawie jest pani Aldona:
- Moim zdaniem wprowadzenie reformy bez
odpowiedniego przygotowania nie było dobrym
pomysłem. W tej sytuacji bardzo pokrzywdzone są
roczniki 2003, 2004, którym dużo trudniej będzie
dostać się do liceum.
Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie jest wasze zdanie na
ten temat?

Martyna Majda i Hanna Kosicka
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